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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Az Alapítvány alapcélja az Igaz Élet Istenben lelkiségi mozgalom missziós tevékenységének anyagi és
szellemi segítése, támogatása. 2013-ban is az Igaz Élet Istenben üzenet megismertetése volt a fő cél,
amelyet elsősorban evangelizációs alkalmak, lelkigyakorlatok és internetes ismeretterjesztés révén
valósítottunk meg. Az év során egy feszültségektől sem mentes "belső evangelizációt" is kellett
folytatnunk az ún. Nagy Figyelmeztetés üzenet hatására.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. kulturális
Közhasznú tevékenység megnevezése:

kulturális

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

1997.évi CLVI törvény 26 par. (c)

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

keresztények, Istenkeresők

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Vagyonelem
értéke

Felhasználás célja

8 működési költség
23 működéshez szükséges bankköltség
31

könyv
Unicredit bank
Összesen:

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző év

Tárgyév

0
0

2013-ban cél szerinti juttatás nem került elszámolása
Összesen:

0
0

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)
Vezető tisztségviselők nem kaptak juttatást egyik évben sem
Összesen:
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Előző év

Tárgyév

0
0

0
0
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6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző év

B. Éves összes bevétel

Tárgyév

175

188

209
0
0

376
0
0

0
-34
51

0
- 188
31

0
51
124

0
31
157

0

25

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem

Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X
X

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

182
281
0.00

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X
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8. Kiegészítő melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A 2013-as évről röviden azt mondható el, hogy a korábbi évekhez képes csökkent az evangelizációs
alkalmak (és az ezeken résztvevők) száma, viszont jelentősen növekedett az interneten megtalálható
Igaz Élet Istenben anyagok megtekintése.
Evangelizációs alkalmak 2013
Míg 2011-ben kb. 160 fő vett részt 12 IÉI evangelizációs alkalmon, ill. 2012-ben kb. 180 fő 9
alkalmon, addig ez a szám 2013-ban már csak kb. 56 fő volt, összesen 8 alkalmon.
Budapest
január 19. (Országúti Ferences Plébánia)
Szabó Lajos református lelkész volt a vendégünk az Ökumenikus imahét alkalmából. Kb. 20 fő vett
részt a találkozón: többségében az IÉI közösség tagjai, de volt köztük egy nyugalmazott református
lelkész is, ill. 3-4 olyan olvasó, akik az interneten rendszeresen olvassák az IÉI üzenetet, de csak most
találkoztunk velük először személyesen.
Szabó Lajos személyében egy olyan lelkészt ismerhettünk meg, aki mélyen elkötelezett az egység iránt
(részt is vett az egyiptomi IÉI lelkigyakorlaton) és az IÉI-t is naponta olvassa, bár reformátusként
számára ez nem feltétlenül Isten szava, hanem inkább egy jó prédikáció vagy elmélkedés. Előadása
interaktív volt, többen hozzászóltak.
A keresztények egységének témájában idéztünk még Vassulától, valamint az üzenetekből.
február 16. (Káposztásmegyer, Művelődési Ház)
Szarvas Viktor tanúságtétele vezette be az alkalmat, amelyen Vassula egyik előadását tekintettük meg.
Összesen kb. 10 résztvevő volt, szinte mindenki gyakorló katolikus (többnyire a szervezők
imacsoportjából).
október 26. (Országúti Ferences Plébánia)
Ezt az evangelizációs alkalmat az IÉI Facebook csoport olvasóinak szerveztük (830 fő volt ekkor). Bár
többen jelezték, hogy szeretnének jönni, senki sem jött közülük, csak két régebbi IÉI olvasó. Rajtuk
kívül még négyen voltunk szervezők, akikkel megnéztük Vassula budapesti tanítását, és átbeszéltük a
szeptember 17-i üzenetet.
Szeged
február 12.
Szaplonczay Miklós atya jóvoltából kb. 11 fiatal kollégista hallgatónak mutattuk be az IÉI üzenetet,
akik nyitottan fogadták. Utána néhány dvd-t kaptak ajándékba.
március 2.
Kiskőrösön szerettük volna bemutatni az IÉI üzenetet, de sajnos nem kaptunk rá engedélyt a helyi
plébánián.
Igaz Élet Istenben Közhasznú Alapítvány
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Nyári lelkigyakorlat
július 5-7.
Lelkigyakorlat Kunszentmártonban 15 fő részvételével. Különböző imamódokat gyakoroltunk (lectio,
szemlélődés, rózsafüzér, dicsőítés), meghallgattuk Perlaki György atya tanítását a hitről, valamint
csodálatos szentmiséken és szentségimádásokon vettünk részt Fábián atya vezetésével. Az idei
lelkigyakorlat inkább a közösség magjának megerősödésről szólt, ezért nem hirdettük szélesebb körben.
Reakció a "Nagy figyelmeztetés" üzenetre
2013 tavaszán sok időt és energiát fordítottunk a Nagy Figyelmeztetés üzenet hamisságának
leleplezésére. Az érintettek közül ez többeknek segített, de sajnos így is maradtak olyanok, akik az IÉI
helyett inkább ezt a másik utat választották.
augusztus 26. - szeptember 1. Nemzetközi Ökumenikus IÉI Zarándoklat
2013-ban először vett részt magyar pap a zarándoklaton. Perlaki György atya részvételét Alapítványunk
fedezte.
Evangelizáció az interneten
Az év során további tartalmakkal gazdagodott az ichtys.hu oldal, ahol továbbra is elérhetők aktuális
híreink. A filmeink nézettsége 2013-ban nagyjából megduplázódott (1000-1500 között vannak a , így
ebben az évben is töltöttünk fel újabb anyagokat a Youtube-ra (pl. Vassula budapesti és szegedi
előadása, Törökországi zarándoklat), amelyeknek 100-1500 közötti a fontosabb filmeink nézettsége).
Hírlevelünkre és a napi üzenetekre idén nem nőtt a feliratkozók száma (555, ill. 285 fő) van és az
elolvasott hírlevelek száma továbbra is csak 31%.
Az IÉI-vel kapcsolatos fontos témákat tárgyaló www.defending-vassula.org cikkeinek fordítása tovább
folytatódott.
2012 végén indítottuk el az IÉI facebook oldalát, amely 2013-ban közel 900 követőre tett szert.
Könyvkiadás
2013-ban sem adtunk ki új könyvet, inkább gyűjtjük a pénzt az egykötetes könyvre, amelynek a
szerkesztési munkái megkezdődtek.
Imacsoportok
Az imacsoportokat némiképp megrázta a Nagy Figyelmeztetés üzenet, így néhányan nem jönnek
többet. Az imacsoportok összefogása és a velük való kapcsolattartás továbbra sem igazán megoldott,
ezt mindenképpen meg kell oldani a jövőben.
Rászorulók segítése
Bár ez a tevékenység továbbra is szerepel az alapítvány hosszabb távú céljai között, az imacsoportok
tagjai még mindig inkább egyénileg és alkalmilag segítenek egy-egy rászorulón, illetve a budapesti
imacsoport több tagja is havonta támogatja a Dévai Szent Ferenc Alapítványt.
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tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.

8.2. Támogatási programok bemutatása
8.2.1. SZJA1%
Támogatási program elnevezése:

SZJA1%

Támogató megnevezése:

magánszemélyek

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2012 október 1. - 2015. december 31

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

729
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

353

-tárgyévben felhasznált összeg:

353

-tárgyévben folyósított összeg:

376

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

353

Felhalmozási:
Összesen:

353

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A kapott összeget nagyrészt tartalékoljuk a folyamatban lévő könyvkiadási projekt megvalósítására. Az
idei évben 144.e. Ft-ot használtunk fel a 11KOZ bizonylatban szereplő összegből, amelyből 63.638 Ft
működési költség volt (webtárhely, domain név, irodaszer, terembérlet), 80.168,- Ft pedig cél szerinti,
amellyel Perlaki György atyának a nemzetközi IÉI zarándoklaton való részvételét támogattuk. A 2012ben az SZJA 1%-ból folyósított 208.702,- Ft is teljes egészében felhasználásra került cél szerinti
költségként, amellyel szintén Perlaki György atya zarándoklaton való részvételét támogattuk.
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